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NIEUWSBRIEF 6
SCHOOLJAAR 2019 – 2020
7 november 2019

Feestelijke opening schoolplein:
Vrijdag 18 oktober was het zover, de feestelijke opening van ons nieuwe schoolplein!
Na een vossenjacht die de kinderen langs de nieuwe speeltuin aan de Visserwei leidde, was na
de traktatie, aangeboden door Albert Heijn Gorredijk, het tijd om het schoolplein officieel te
openen. Samen met de oudste en jongste leerling van 't Ambyld Feline Bergsma en Thys de
Jong, opende wethouder Libbe de Vries het schoolplein door het doek van de bewegwijzering
te halen. Vervolgens liet Libbe zich door de leerlingen van de leerlingenraad wegwijs maken
door en over het prachtige schoolplein. Een schoolplein waar 't Ambyld trots op mag zijn! Zie
ook www.ambyld.nl

Nieuws van de peuters:
Vorige week hebben we twee nieuwe peuters mogen verwelkomen en deze week komt er ook
nog een speelgenootje bij. Welkom Jorn Hoen, Djurre Pultrum en Noud Poortenga. We wensen
jullie veel plezier toe bij ons in 't Krielhûske. Rixt Willemsen wensen we veel plezier toe op 't
Ambyld. Zij viert deze week haar vierde verjaardag en gaat ons dus verlaten. Verder zijn wij
druk bezig met het knutselen van een lampion en het zingen van Sint Maarten liedjes. Deze
leren we met gebaren: 'k heb een lampionnetje, oh wat ben ik blij, we lopen met z'n allen in
een hele lange rij.
Agenda:
4 nov:
Noud 1e keer / OC vergadering
6 nov:
afscheid Rixt
11 nov:
Sint Maarten
13 nov:
Elise Faber 1e keer / moeder Dewin uurtje meedraaien
15 nov:
moeder Jetse uurtje meedraaien
4 dec:
Sinterklaasviering.
18 dec:
Kerstviering met 't Ambyld ('s avonds)
20 dec:
afscheid Fenna en Sjoerd
23 dec t/m 3 jan: Kerstvakantie
Gesprekjes en meedraai-uurtjes kunnen in overleg op een andere dag en/of andere tijd.
Nieuws uit groep 1 en 2:
We werken in de klas over het thema "herfst".
De kinderen hebben zelf allemaal herfst dingen verzameld voor op de herfsttafel (kast).Arie de
letterkanarie heeft ons de letters t-a-k geleerd. Elke dag leren we een woord dat bij het thema
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past. Hier hoort ook een woordenschatfilmpje bij. Deze kunt u thuis ook bekijken, met de QR
code die op de deur hangt. We werken aan de volgende doelen deze periode;




verhaalbegrip (volgorde aanbrengen in een verhaal, een verhaal verwoorden of
uitspelen, zelf een einde bedenken aan een verhaal)
ruimtelijke begrippen (basisbegrippen als op, naast, onder, achter, daarna begrippen
vanuit het platte vlak en uiteindelijk links en rechts)
serieren (op basis van 1 of meerdere kenmerken)

We zijn druk bezig geweest om een mooie lampion te maken en om de Sint Maarten liedjes te
oefenen. Rixt Willemsen wordt deze week 4 jaar en komt vanaf nu bij ons op school. We
wensen je een mooie tijd op 't Ambyld Rixt! Voor de herfstvakantie hebben we afscheid
genomen van Mohammad. Mohammad gaat nu naar de Duisterhoutschool in Heerenveen. Heel
veel succes en plezier daar Mohammad!
Nieuws uit groep 3 en 4:
Vandaag hebben de kinderen hun lampion mee naar huis genomen. Ze zijn allemaal prachtig
geworden! Allemaal alvast veel plezier toegewenst met Sint Maarten. Groep 3 krijgt nu ook
elke vrijdag 'de tekst van de week' mee naar huis. Deze tekst oefenen we de hele week en het
zou mooi zijn als de kinderen thuis ook nog even laten horen hoe goed ze al kunnen lezen.
Groep 4 krijgt regelmatig een tekst van Nieuwsbegrip mee naar huis. Deze teksten gaan over
actuele zaken en kunnen een aanleiding zijn om er thuis ook nog even over te praten. Op
dinsdagmiddag 19 november zijn er Pietenspelen in Gorredijk voor de groepen 1,2 en 3. De
kinderen krijgen een briefje mee naar huis met meer informatie en opgave voor vervoer.
Groep 4 schuift die middag aan bij de kinderen van groep 5 en 6.Het komt nog steeds voor dat
kinderen hun gymkleren vergeten op dinsdag en donderdag. Graag even alert op zijn, want de
afspraak is dat wie geen gymkleren mee heeft, niet mee mag doen met de les en dat vinden
de kinderen niet leuk. Er zijn ook nog veel kinderen zonder gymschoenen. Graag ook even
controleren
Nieuws uit groep 5 en 6:
We zijn weer fris en fruitig gestart na de herfstvakantie. We hebben nieuwe groepjes gemaakt
in de klas. De leerlingen mochten deze keer meedenken, heel spannend allemaal! Eens kijken
hoe goed ze kunnen werken in hun nieuwe groepjes. Waar we komende periode heel intensief
mee aan de slag gaan, zijn de tafels. Willen jullie thuis ook (blijven) oefenen? Achter in de klas
hangen 2 tafelposters waarop van elke leerling staat welke tafel ze nog moeten leren. Is het
gelukt dan komt er een mooie sticker overheen! Maandag 11 november hebben we de tweede
aardrijkskunde toets. Beide groepen hebben inmiddels het boekje met huiswerk mee naar huis
gekregen. Maandag hebben we dit boekje weer nodig, dus graag wel weer mee naar school
nemen. We hebben veel leuke dingen op de planning: Op woensdag 13 november gaan we
lootjes trekken voor Sinterklaas! Dan kunnen we gaan beginnen met onze surprise en het
gedicht, want voor je het weet is het 4 december en vieren we het al! Woensdag 20 november
om 9:30 uur geven wij een spetterend optreden op onze slagwerk instrumenten en laten we
zien wat we afgelopen periode allemaal geleerd hebben bij IMV! Ouders van groep 5 en 6 zijn
van harte uitgenodigd om dit bij te wonen. De voorstelling is gewoon op school. Op dinsdag 26
november gaan we naar de voorstelling 'Apollo 11, een reis naar de maan' in Gorredijk. Omdat
het zo lekker dichtbij is, gaan we op de fiets. Denken jullie erom dat de kinderen op
de fiets komen? En op vrijdag 29 november gaan het we naar 'het Sprookje' in
Drachten. Voor beide voorstellingen is een briefje voor rijders en fietsers mee gegaan
op 5 november.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Vandaag hebben wij de laatste keer schoolschaatsen in Thialf. Ouders bedankt voor
begeleiding en vervoer! Deze week hebben we de eerste aardrijkskundetoets gemaakt.
Vandaag krijgen de leerlingen die en de uitslag ervan mee naar huis. Van 18 t/m 22 november
a.s. speelt Beumer & Drost voorstellingen van ‘Reis om de wereld in 80 dagen’ in de Skans te
Gorredijk. Wij gaan vrijdag 22 november naar de voorstelling. De aanvang is om 10.00 uur.
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Een week later op vrijdag 29 november doen we mee aan een boomplantdag. In het kader van
bewustwording van biodiversiteit en de herinrichting van de beplanting aan de Margjes reed,
gaan we ’s middags met vrijwilligers bomen en struiken herplanten.
Fries Kampioenschap Tikkertje:
Ook dit jaar wordt het Opsterlands Kampioenschap Tikkertje (O.K.T.) georganiseerd. Het is
een speciale editie omdat de beste twee tikkers van Opsterland naar het Fries Kampioenschap
Tikkertje (F.K.T.) gaan om kans te maken op de titel ‘Beste Tikker van Friesland’ Zie de bijlage
voor meer informatie!
Judovereniging Kodokan viert feest als bijlage
Schoolfruit:
Vanaf week 46 (11 t/m 17 november) t/m week 16 (13 t/m 17 april 2020) doet onze school mee
aan het project Schoolfruit. De leveringen vinden standaard plaats op maandag tussen 07.30 uur en
circa 16.00 uur. Dat betekent dat met ingang van volgende week de kinderen op woensdag,
donderdag en vrijdag geen fruit mee hoeven te nemen naar school. Door mee te doen aan dit
project, dragen we als school bij aan de gezondheid van onze leerlingen. Week 1: kaki, appel en
waspeen. Het kan zijn dat uw kind een bepaalde groente niet lust. Wij vinden dat het in ieder geval
even moet proeven.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 21 november a.s.
Agenda:
Maandag 11 november
Woensdag 13 november
Vrijdag 15 november
Maandag 18 november
Dinsdag 19 november
Woensdag 20 november
Vrijdag 22 november
Dinsdag 26 november
Vrijdag 29 november
Dinsdag 3 december
Woensdag 4 december
Dinsdag 10 december
Woensdag 11 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december
Maandag 23 december
t/m vrijdag 3 december

Sint Maarten
Start schoolfruit
Ontruimingsoefening 1
Leerlingenraad bijeenkomst 2
Roelf afwezig i.v.m. cursus
Roelf afwezig i.v.m. cursus
12.00 Uur Pietenspelen in Gorredijk groep 1 t/m 3
8.30 Uur directeurenoverleg
9.30 Uur IMV optreden groep 5 en 6
10.00 Uur voorstelling: “Een reis om de wereld in 80 dagen” voor
groep 7 en 8 in De Skans in Gorredijk
13.00 Uur voorstelling: “Apollo 11, een reis naar de maan” voor
groep 5 en 6 in De Skans in Gorredijk
19.30 Uur zakelijke ouderavond
Sprookje Drachten groep 5 en 6
13.00 Uur boomplantdag groep 7/8
Geen Comprix College
Geen Comprix College
Sinterklaasviering
Geen Comprix College
8.30 Uur directeurenoverleg
Geen Comprix College
14.00 Uur Opsterlands kampioenschap Tikkertje
Geen Comprix College
Geen Comprix College
Kerstviering
Kerstvakantie

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
O.b.s. 't Ambyld,
Smidte 47,
tel: 0513-463500, www.ambyld.nl,

8407 ER Terwispel,
e-mail: info@ambyld.nl

